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Rozsah použití

• Sada je určena k použití pouze při vyučování.
• Děti by měly sadu používat pouze pod dozorem dospělých.
• Sada není určena pro děti mladší 3 let – nebezpečí polknutí malých částí.
• Sadu pohánějte pouze bateriemi 1,5V nebo 4,5V.

Poznámky

• Nepřipojujte části sady do zástrčky elektrické sítě!
• Nepohánějte části sady napětím vyšším než 9V!
• Při některých pokusech se mohou některé části zahřát. Dotýkejte se jich až po vychladnutí.
• Zabraňte přímému doteku obou pólů baterie bez zapojení přístroje. Jinak dojde ke zkratu. 

Proud ve vedení a ve zdroji může být tak vysoký, že dojde k zahřátí a ke vzplanutí.
• Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou díly sady v bezvadném stavu. Nepoužívejte 

poškozené díly!
• Nepoužívejte mokré nebo vlhké elektrické díly!

Rozměry a hmotnost

Sada sestává z 56 dílů. Baterie nejsou součástí dodávky.

Skladování a pohon

• Používejte sadu pouze v suchém prostředí a se suchýma rukama.
• Používejte sadu pouze mimo dosah malých dětí.
• Pohánějte díly pouze bateriemi 1,5V nebo plochými bateriemi 4,5V.
• Před použitím solárního panelu odstraňte krycí fólii.

Poznámky k likvidaci odpadu

Baterie nepatří do domovního odpadu. Můžete je odevzdat na sběrných místech nebo tam, kde se 
baterie prodávají.

Údržba a čištění uživatelem

Před čištěním odpojte spotřebič ze sítě. Omývejte jednotlivé díly vlhkým hadříkem. Nepoužívejte 
žádné mycí prostředky. Před dalším použitím nechte díly zcela vyschnout.



Vyhledání chyb

Možné příčiny, proč nesvítí žárovka:
• Je žárovka správně dotažena v objímce?
• Je elektrický okruh uzavřen? Jsou spolu všechny díly pevně spojeny? Zkontrolujte spojení!
• Je drátěná spirála v žárovce kompletní? Případně ji vyměňte!
• Je baterie dostatečně plná? Případně ji vyměňte!

Možné příčiny, proč při zapojení solárního panelu neběží motor:
• Není dostatek světla. Dejte panel na slunce nebo pod lampu.
• Halogenové lampy nejsou vhodné. Použijte lampu s klasickou žárovkou.

Náhradní díly a opravy

Náhradní lampy a baterie si vyžádejte u svého prodejce.

Záruka

Na zboží platí zákonná záruka 2 roky počínaje dodáním zboží.



1. Didaktické poznámky

Vyučování má dětem a mladým pomoci osvojit si svět kolem sebe.
Děti a mladí znají mnoho elektrických fenoménů, jako blesky, zelektrizované vlasy atd. Musí si je 
tedy uvědomovat a spojit s teorií, aby fyziku hlouběji pochopili.
Poznání, které nyní žáci získají, budou mít jako základ pro své další přírodovědné vzdělávání. 
O elektřině mají děti a mladí velmi rozptýlené vědomosti. Vědí, že je užitečná, ale také velmi 
nebezpečná. Na jedné straně elektrický proud není vidět, na druhé straně jsou ale vidět jeho 
důsledky ve formě světla, tepla a magnetismu.
Je pro ně také důležité získat informace o vodivosti různých látek, aby se mohli v budoucnu chránit 
před nebezpečím elektřiny.
Pokusy jsou ideálním médiem k demonstraci elektrických fenoménů, ale také k pochopení elektřiny
jako takové.
Například mohou být spotřebiče přezkoušeny co se týká jejich bezpečnosti. Správně obsluhovat 
spotřebiče v domácnosti a ušetřit tak elektřinu je stále důležitější. Nejen proto, že je elektřina stále 
dražší, ale také proto, že se elektřina získává z neobnovitelných zdrojů, jako je uhlí, ropa, zemní 
plyn a uran. Proto je stále důležitější zabývat se také elektřinou z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, 
voda a slunce. Děti a mladí se musí naučit, jak elektřinu zodpovědně využívat.

2. Věcná analýza

Elektřina je dnes všude kolem nás a život bez ní si ani nedokážeme představit. Přesto o ní často 
víme velmi málo.
Toto téma je velmi obsáhlé a tato příručka slouží jako pouhý přehled. Dozvíte se všechno důležité a 
to jednoduše formulováno.

2.1. Účinky elektrického proudu

Elektrický proud je viditelný jen díky svým účinkům:
a) Světlo:
Elektrický proud se může zviditelnit jako světlo žárovky.
b) Teplo:
Elektrický proud ohřívá spirálu v rychlovarné konvici, žehličce atd. Také žárovka se při používání 
zahřívá.
c) Magnetismus:
Používá se například na šrotištích, kde se přemisťuje šrot velkým elektromagnetem.
d) Chemický účinek:
Používá se například ke galvanizaci.
e) Mechanický účinek:
Elektrický proud pohání například mixér nebo ventilátor.

V ledničce nebo mrazničce či klimatizaci vytváří elektrický proud chlad.

2.2. Elektrické náboje

Vše se skládá z atomů a molekul. V obalu atomu se nacházejí záporně nabité elektrony, naproti 



tomu je jádro atomu nabito kladně.
Elektrický náboj nám říká, jak velký je přebytek nebo naopak nedostatek elektronů u elektricky 
nabité částice.
Podle toho, zda je částice kladně nebo záporně nabita, označuje se znaménkem plus nebo mínus.
Stejné náboje se odpuzují, zatímco opačné se přitahují.
Stejná množství opačných nábojů se neutralizují, to znamená, že se vyrovnají.

Elektrický náboj se označuje Q s jednotkou Coulomb s označením C.
Elektrický náboj se zjišťuje elektroměrem.
Elektrický náboj lze také spočítat dle vzorce Q = I x t
I je síla elektrického proudu a t je čas.

2.3. Elektrické okruhy

Elektrický náboj lze přenášet pomocí vodičů jako například kovů. Tak se s elektrony přenáší i jejich
náboj. Takový řízený přenos nosičů náboje se nazývá elektrický proud.

2.3.1. Jednoduchý elektrický okruh

Jednoduchý uzavřený elektrický okruh se skládá ze zdroje (baterie, solární panel) a spotřebiče 
(žárovka), které jsou společně propojeny elektrickým vedením (kabel).

Plánek jednoduchého okruhu s baterií a žárovkou:

Elektrické zdroje mají vždy kladný a záporný pól.
Elektrické okruhy jsou představovány pomocí plánků a národních či mezinárodních výkresů (výběr 
viz strany 18/19).

2.3.2. Model elektrického okruhu

 Analogové modely mohou být velmi užitečné k pochopení souvislostí elektrického okruhu.
Jeden takový model je model proudění vody.
Voda se nachází v uzavřeném potrubním systému, ve kterém je zabudováno čerpadlo a turbína. 
Když se čerpadlo zapne, začne tlačit vodu skrz trubku do turbíny. Ta se pootočí a žene vodu zpět do 



čerpadla.
Pokud se uzavře ventil, vedením již voda dále neproudí. Potrubí odpovídá drátům v elektrickém 
okruhu, čerpadlo baterii, turbína žárovce, molekuly vody elektronům a ventil spínači.

2.3.3. Vodiče a nevodiče

Různé předměty přenášejí elektrický proud různě. Vedení elektrického proudu závisí právě na:
• z jakého materiálu je předmět
• jak je dlouhý
• jaký má průřez

Předměty, které elektrický proud přenášejí dobře, nazýváme vodiči. Elektrony se v nich volně 
přenášejí a nesou tak náboj. Předměty, které elektrický proud přenášejí špatně nebo vůbec, 
nazýváme nevodiče neboli izolanty.
Vodiče jsou většinou kovy, ale také uhlí a grafit. Také kyseliny a louhy vodí, nicméně ne příliš 
dobře. K izolantům či nevodičům patří plasty, textilie, keramika, sklo, vzduch a suché dřevo.
Izolanty nám umožňují se bezpečně dotýkat elektrického vedení. Kromě toho se ještě rozlišují 
polovodiče, které přenášejí proud, pokud na ně působí teplo nebo světlo. Pokud na ně nepůsobí 
teplo nebo světlo, chovají se jako izolanty.

2.3.4. Zapojení v řadě

Při zapojení v řadě, které se nazývá také sériové, jsou všechny zdroje, spotřebiče a díly zapojeny za 
sebou.
Příklad zapojení v řadě s žárovka mi:
Například světelné řetězy na vánočních stromech. Pokud se jedna žárovka vyšroubuje, zhasne celý 
řetěz.



Při zapojení v řadě prochází všemi spotřebiči stejný proud.
Napětí se zde také dělí mezi všechny spotřebiče, proto napětí směrem k poslednímu spotřebiči 
klesá. To se projevuje tak, že žárovky na nákresu výše svítí méně směrem od první k poslední 
žárovce.
Také baterie se dají zapojit do řady.

2.3.5. Paralelní zapojení

Při paralelním zapojení, které se také nazývá zapojení vedle sebe, jsou všechny spotřebiče, zdroje a 
části zapojeny vedle sebe.
Například elektrické zásuvky v bytě. Všechny spotřebiče mohou být zásobeny stejným napětím a 
nezávisle na sobě být zapnuty nebo vypnuty.

Při paralelním zapojení prochází všemi spotřebiči stejný proud a stejné napětí. Proto svítí při tomto 
zapojení všechny žárovky stejně jasně.

2.4. Stejnosměrný okruh

Pokud se zapojí žárovka přímo na baterii, proudí elektrický proud vždy stejným směrem a se 
stejným napětím, tedy časově konstantně.

2.4.1. Elektrický proud

Elektrický proud udává, kolik elektrických nábojů za sekundu projde průřezem elektrického vodiče.
Zkratka pro proud je I. 
Jeho jednotkou je ampér (A).
Měří se ampérmetrem. Ten se zapojí do řady s elektrickým spotřebičem, aby jím procházel stejný 
proud. Velikost proudu se dá vypočítat pomocí následujícího vzorce: I = Q / t
Q je elektrický náboj a t je čas.



2.4.2. Elektrické napětí

Elektrické napětí udává, jak silný je pohon elektrického proudu.
Zkratka napětí je U. Jeho jednotkou je volt (V).
Napětí se měří pomocí voltmetru. Měřidlo se připojí paralelně ke spotřebiči.
Elektrické napětí se dá vypočítat pomocí následujícího vzorce: U = W / Q
W je elektrická energie / práce a Q  je elektrický náboj.

2.4.3. Elektrický odpor

Elektrický odpor je vlastností dílců, která brzdí tok elektřiny. Tím se brání pohybu elektrického 
náboje.
Čím větší je napětí potřebné k tomu, aby proud procházel dílcem, tím větší je elektrický odpor 
tohoto dílce. Nebo čím více je elektrickému proudu bráněno, tím větší je odpor.
Elektrický odpor udává, jaké napětí je potřebné pro elektrický proud o velikosti 1 ampér.
Označení pro odpor je R. Elektrický odpor se uvádí v Ohmech (Ω). 1 Ω = 1V / 1A
Elektrický odpor se měří ohmmetrem. Odpor se dá změřit pomocí následující rovnice: R = U / I.
U je napětí a I je proud.
Specifický elektrický odpor je, na rozdíl od běžného, látková konstanta, která u kovů závisí na 
teplotě.
Specifický odpor udává, jaký odpor má elektrický vodič 1m dlouhý a o ploše průřezu 1mm.

V technických přístrojích se často potřebují komponenty, které mají pevný nebo regulovatelný 
odpor.
U pevného odporu se rozeznávají mezinárodně stanovené barevné kódy, které udávají hodnotu 
odporu.

2.4.4. Elektrická energie a práce

Elektrická energie je schopnost elektrického proudu vykonávat mechanickou práci, předávat teplo 
nebo vysílat světlo. Označení pro elektrickou energii je Eel. Vyjadřuje se v joulech (J) nebo watt 
sekundách (Ws). Dá se měřit čítačem kilowatthodin.
Elektrická energie je v okruhu tím větší,

• čím je větší napětí,
• čím je větší proud,
• čím déle je okruh v provozu.

Elektrická energie se nedá ve větším množství uchovávat.
Elektrické napětí se dá vypočítat následujícím způsobem: Eel = U x I x t
U je napětí, I je proud a t je čas.

2.4.5. Elektrický výkon

Elektrický výkon udává, kolik elektrické práce elektrického proudu se vykoná za sekundu. 
Označení elektrického výkonu je P. Udává se ve wattech (W).
Elektrický výkon se měří wattmetrem.
Elektrický výkon se dá vypočítat následujícím způsobem: P = W / t
W je elektrická energie / práce a t je čas.



2.4.6. Shrnutí

Veličina Jednotka Vzorec Definice

Elektrický 
náboj

Q Coulomb C Q = I x t Elektrický náboj nám říká, jak velký je 
přebytek nebo naopak nedostatek 
elektronů u elektricky nabité částice.

Elektrický 
proud

I Ampér A I = Q / t Elektrický proud udává, kolik 
elektrických nábojů za sekundu projde 
průřezem elektrického vodiče.

Elektrické 
napětí

U Volt V U = W / Q
1 V = J / C
U = energie 
(práce) / náboj

Elektrické napětí udává, jak silný je 
pohon elektrického proudu.

Elektrický 
odpor

R Ohm Ω R = U / I Elektrický odpor je vlastností dílců, která 
brzdí tok elektřiny. Čím větší je napětí 
potřebné k tomu, aby proud procházel 
dílcem, tím větší je elektrický odpor 
tohoto dílce.

Specifický 
odpor

R Rho ρ R = ρ x 1 / A Odpor materiálu.

Elektrický 
výkon

P Watt W Okruh 
stejnosměrného 
proudu: P = W / t

Vykonaná elektrická práce za časovou 
jednotku.

Elektrická 
energie / práce

W
Eel

Joule 
Wattsekun
da

J 
Ws

W =  Eel

W = U x I x t
W kondenzátoru:
W = ½ CU2

Elektrická energie je schopnost 
elektrického proudu vykonávat 
mechanickou práci, předávat teplo nebo 
vysílat světlo.

Elektrická 
vodivost

G Siemens S G = 1/R Pokud předmět dobře přenáší proud, má 
vysokou vodivost a minimální odpor. 
Vlastnost předmětu, který má určitý tvar 
a velikost a je z konkrétního materiálu.

Elektrická 
vodivost

σ Siemens / 
metr

S/m σ = 1 / ρ Vlastnost materiálu.

Elektrická 
kapacita

C Farad F C = Q / U Udává, kolik náboje může uchovat 
kondenzátor při napětí 1 Volt.

Elektrická síla 
pole

E Newton / 
Coulomb 
nebo Volt /
metr

N/C

V/m

1 N/C = 1 V/m Udává, jak je velká síla zkušebního 
náboje na 1 Coulomb v tomto bodu pole

Magnetická 
síla pole

H Ampér / 
metr

A/m Udává, jak je velká síla magnetického 
zkušebního tělesa v tomto bodu pole

Čas t sekunda s



2.5. Jednoduchý elektromotor

Elektromotor je stroj, který přeměňuje elektrickou energii na energii mechanickou. To se děje 
elektricky s pomocí magnetických polí. V elektromotorech se mění síla, která je vynaložena z 
magnetického pole na vodič cívky, na pohyb.

2.6. Žárovka

V žárovce je elektrický vodič, vlákno žárovky, který je většinou z kovu wolframu, díky proudu tak 
rozžhaven, že září. Zpočátku se rozžhaví na teplotu cca 3400°C, provozní teplota pak klesne na 
2500-3000°C.
Pokud se celá vynaložená energie převede na záření, jsou ztráty minimální. Vlákno žárovky je 
zatočeno, tím se do žárovky vejde více drátu a ta může vydat více světla. Aby drát v žárovce rychle 
neshořel, je baňka žárovky naplněna pod tlakem dusíkem nebo vzácným plynem.
Žárovka má výkon 25-100 wattů a svítí jen tehdy, pokud má jeden pól baterie kontakt se závitem a 
druhý pól se spodním plátkem – tedy elektrický okruh je uzavřen.

2.7. Elektrické pole

Elektrické pole je prostor kolem elektricky nabitého předmětu. V tomto prostoru působí síly 
elektricky nabitých předmětů na jiné elektricky nabité předměty. To se projevuje na přitažlivých a 
odpudivých silách, které působí mezi dvěma elektricky nabitými předměty. Síla elektrického pole se
označuje E a má jednotku Newton na Coulomb nebo Volt na metr. Elektrická pole se mohou 
znázornit obrazcem linek.

Obrazec linek elektrického pole dvou opačně nabitých kuliček:



2.8. Magnetické pole elektromagnetu

Každý elektrický vodič je při toku proudu obklopen magnetickým polem. To je obzvlášť silné, 
pokud se vodič navine na cívku a obsahuje kovové jádro.
Síla magnetického pole H závisí na

• síle proudu
• počtu návinů
• délce cívky.

Síla magnetického pole H má jednotku Ampér na metr.

Příklad magnetického pole vodiče, který je navinut na cívku:

2.9. Střídavý proud
 
Pokud se propojí žárovka s baterií, prochází proud stále jedním směrem a má stejné napětí, to 
znamená, že je časově konstantní.
Naproti tomu se u střídavého proudu periodicky mění směr proudu. Frekvence proudu udává, jak 
často za sekundu teče proud stejným směrem.
V Evropě má proud v domácnostech s napětím 230V frekvenci 50 Hz (Hertz).

2.9.1. Generátor střídavého proudu

Generátor střídavého proudu vytváří se stejnosměrného proudu střídavý.
Přitom jsou používány elektromagnetická indukce a indukční zákon.
Indukce znamená vytváření elektrického napětí prostřednictvím proměnného magnetického pole.

2.9.2. Transformátor

Pomocí transformátoru se mohou elektrická střídavá napětí zvýšit nebo snížit. Díky tomu se může 
napětí přizpůsobit technickým požadavkům elektrického přístroje. Síťové napětí se tím může snížit 
na bezpečnou hodnotu, například u dětské hračky.
Díky transformátoru je také možné přenášet proud na větší vzdálenosti, a to prostřednictvím vodičů 
vysokého napětí.



2.10. Nebezpečí proudu

Od asi 42V je střídavý proud pro lidi životně nebezpečný (pro zvířata již od 24V). U 
stejnosměrného proudu je to 120V (u zvířat 60V).
Většina domácností pracuje s 230V. Toto napětí je k dispozici z elektrických zásuvek.
Elektrické pokusy s 9V bateriemi platí za zcela bezpečné. Pokusy nikdy nesmí probíhat s proudem 
ze zásuvky.

2.10.1. Zkrat

Pokud má elektrický proud možnost dostat se od jednoho pólu zdroje ke druhému, aniž by 
procházel přes spotřebič, zvolí si tuto možnost. Tato situace se nazývá zkrat. Přitom se může proud 
ve vodičích a ve zdroji tak zahřát, že dojde ke vzplanutí. Zkraty většinou vznikají kvůli vadné 
izolaci, vlhkosti nebo vadě spínače. Na schématu je vidět, jak proud při zkratu prochází vodičem 
mimo spotřebič.

2.10.2. Pojistky

Pojistka slouží k tomu, aby v případě příliš vysokého proudu v důsledku přetížení nebo zkratu 
přerušila elektrický okruh. Díky tomu mohou být vodiče i spotřebiče chráněny před poškozením 
přehřátím.

2.10.3 Působení elektrického proudu na člověka

Všechny lidské i zvířecí orgány fungují na základě elektrických impulsů vysílaných z mozku. 
Nervy se z mozku dopravují k příslušným orgánům, jako například svalům. Napětí elektrických 
impulsů v lidském těle je cca 50 mV.
Tyto elektrické proudy v těle je možné i měřit. EKG (elektro kardiogram) ukazuje elektrickou 
aktivitu srdce. EEG (elektro encefalogram) ukazuje naproti tomu elektrickou aktivitu mozku.
Elektrické proudy z vnějšku mohou funkce orgánů narušit. V lékařství se toho využívá u 
kardiostimulátorů. Pokud ale zvenku přijde proud, který mnohonásobně převyšuje proud uvnitř 
našeho těla, může dojít k poškození orgánů.



Projeví se to například na křečích svalů.
Proud, který prochází tělem, je závislý na napětí a odporu těla.
Suchá pokožka a oděv mají mnohem vyšší odpor než mokrá nebo vlhká pokožka či oděv.
Zahřátí elektrického proudu vede k popáleninám na místě vstupu a výstupu z těla. 

2.10.4. Zásady pro kontakt s elektrickým proudem

• Před používáním elektrického spotřebiče se ujistěte, že je v bezvadném stavu.
• Nepoužívejte nikdy mokré spotřebiče.
• Při poruše spotřebič ihned vypněte nebo vyndejte se zásuvky.
• Nikdy na spotřebiči nic neopravujte, dokud je zapojen v síti.
• Pokud jsou v domácnosti děti, zajistěte zásuvky.
• Vadné elektroinstalace nechte ihned opravit a do té doby je odpojte od sítě (je-li to možné).
• Nepoužívejte poškozené kabely a spotřebiče.
• Nikdy nezalepujte kabely nebo spotřebiče izolační páskou.
• Než začnete vrtat nebo do zdi zatloukat hřebík, ujistěte se, že v ní nevede elektrické vedení 

(zkoušečka!).
• Neexperimentujte se zdroji proudu nad 25V.
• Nikdy se nedotýkejte kontaktu v zásuvce, také modrého vodiče, nebo vodiče, který je 

poškozený.
• Vidlici nevytahovat ze zásuvky za kabel, ale za hlavici.
• U nebezpečného spojení musí být zabudována pojistka.
• Pokud pojistka přestane fungovat, odstraňte nejprve problém a teprve pak vyměňte pojistku 

za novou.
• Elektrické spotřebiče připojujte pouze na odpovídající zdroje, protože napětí obou musí 

odpovídat.

2.10.5. Zásady první pomoci

• Přerušit proud vypnutím spotřebiče, vytažení vidlice ze zásuvky, vyšroubování pojistky. 
Pokud to není možné, musí být postižený pomocí izolantu oddělen od sítě.

• Zkontrolujte dýchání.
• Zkontrolujte tep.
• Případně začněte s masáží srdce nebo umělým dýcháním.
• Zavolejte sanitku.
• Pokud postižený dýchá samostatně, uložte jej do stabilizované polohy.
• Vykonávejte další první pomoc.

2.11. Výroba elektrického proudu

Výrobou elektrického proudu chápeme vytváření elektrické energie ve formě elektrického proudu v 
elektrárně.
Elektrická energie se dá získávat z různých zdrojů. Ty se dělí na obnovitelné a neobnovitelné.
V současnosti se energie získává většinou z neobnovitelných zdrojů, ale je zde trend získávat ji z 
regenerativních, tedy obnovitelných zdrojů.



2.11.1. Neobnovitelné zdroje energie

Výraz „neobnovitelné“ není zcela správný, protože i tyto zdroje se obnovují samy, ale v průběhu 
dlouhé doby miliónů let. Lidé tedy nemohou zažít „obnovu“ těchto zdrojů energie a mluvíme tedy o
tom, že jsou pro nás omezené, tedy ohraničené.
Neobnovitelné zdroje jsou fosilní a atomová  paliva jako ropa, zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, 
uran a thorium.
Fosilní paliva (ropa, zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, rašelina) vznikala díky biologickým a 
fyzikálním pochodům - jako změna zemského povrchu - během dlouhé doby.
Výraz „fosilní paliva“ se užívá hlavně na fosilní látky, které uvolňují energii hořením spolu s 
kyslíkem. Při jejich hoření ale vznikají ještě jiné látky jako třeba CO2, který ovlivňuje naše klima, 
protože posiluje skleníkový efekt.
Statisticky by tato fosilní paliva měla vydržet na 90 let, ropa poněkud kratší dobu.

2.11.2. Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie se označují také jako regenerativní energie. Jsou to zdroje energie, které 
se neustále obnovují samy. Člověk z nich využívá jen tolik, že se toto množství stačí opět samo 
obnovit. Jedná se o větrnou, vodní, sluneční a zemní energii energii slapových jevů.
Obnovitelné energie se obnovují těmito čtyřmi způsoby:

• pohyb planety díky gravitačním silám → elektrárny slapových jevů
• teplo ze země → geotermické elektrárny
• sluneční energie, vznikající jadernými fúzemi uvnitř slunce → solární panely a biomasa
• oteplování atmosféry a zemského povrchu → elektrárny na mořské teplo, vodní a větrné 

elektrárny

2.12. Některé tipy na úsporu elektrické energie

• Úsporné žárovky spotřebují asi o 80% méně proudu než běžné žárovky. Vydrží také 8x až 
10x déle.

• Nezapínat světlo zbytečně
• Nestavět vedle sebe sporák a lednici, protože kvůli přenosu tepla ze sporáku se bude 

zvyšovat spotřeba elektřiny v lednici.
• Při vaření se spotřebuje méně elektřiny, pokud poklice dobře doléhají na hrncích a hrnce na 

sporáku.
• Mezi lednicemi, pračkami a sušičkami existují úspornější typy.
• Otevírejte dveře lednice a mrazničky vždy jen na krátkou dobu.
• Pokrmy nechte nejprve vychladnout a teprve pak je dejte do lednice či mrazničky.
• Pračku a myčku spouštějte vždy plnou.
• Lepší je se sprchovat než koupat – ušetří se tak voda i energie!
• Lepší je častěji pořádně vyvětrat než větrat stále s pootevřeným oknem. Topná tělíska při 

větrání vypněte.
• Nenechávejte spotřebiče v pohotovostním módu, ale odpojte je zcela od sítě.


